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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengertian Judul 

Palu  : Palu merupakan daerah ibu kota dari provinsi 

Sulawesi Tengah, terdiri dari 4 kecamatan seluas 

395,06 km2 , yaitu kecamatan Palu Barat, Palu 

selatan, Palu Timur dan Palu Utara 

(Ciptakarya.pu.go, 2001). 

Vertical  : Diambil dari Bahasa Inggris yang artinya tegak 

lurus dari atas kebawah maupun sebaliknya 

(kbbi.web.id., diakses 2018). 

Settlement  : Merupakan arti kata dari Permukiman 

/perkampungan yang di adopsi dari Bahasa inggris. 

(Microsoft Translator,2018) 

Dalam arti yang sesungguhnya “Palu vertical Settlement” merupakan 

sebuah perencanaan perkampungan berbentuk Vertical dengan pemanfaatan teknik 

pembangunan yang diharapkan dapat menjadi solusi pembangunan kembali aera 

bermukim di daerah Palu yang pada tanggal 28 September 2018 terkena dampak 

dari gempa 7,4 Mw dan bencana Tsunami. 

1.2 Latar Belakang 

Bumi sebagai tempat berpijak mahkluk hidup memiliki banyak 

komplekifitas dalam pergerakannya. dengan pergerakan lempeng tektonik 

menjadikan permukaan bumi memiliki berbagai macam sumber daya alam maupun 

resiko bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Gempabumi merupakan salah 

satu dampak negatif dari peroses pergerakan lempeng tersebut, daerah pertemuan 

lempeng ini menjadikan kawasan tersebut menjadi daerah rawan akan bencana 

Gempabumi. Pada dasarnya Gempabumi terjadi karena deretan pergerakan atau 

getaran yang terjadi pada lapisan kulit bumi yang bersifat sementara kemudian 

menyebar ke segala arah (Howel, 1969). 
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Di sisi lain Indonesia merupakan jalur dari lempeng bumi, yaitu Lempeng 

Indo-Australia di sisi selatan yang bergerak ke utara dengan kecepatan 6-7cm/tahun 

menumbuk Lempeng Eurasia yang stabil sepanjang Palung Sunda. Dari sisi timur, 

Lempeng Pasifik menumbuk kawasan timur Indonesia sepanjang Palung New 

Guinea-Pasifik dengan kecepatan sampai 11cm/tahun. (UNESCO Office Jakarta, 

Bertahan Dari Gempabumi 2010) 

Gambar 1. 1 Lempengan Bumi Indonesia 
Sumber: Sapiie et al, 1999; Hall & Wilson 2000; Avouac, 2005; Dotsea, 2005; GMT map V4.3. 

Dalam satu dekade ini Indonesia sendiri banyak mengalami pristiwa gempa 

seperti pada tabel di bawah tercatat 23 kali peristiwa gempa, yang memakan korban 

jiwa yang tidak sedikit, dan menghanjurkan infrastruktur di berbagai daerah yang di 

landa tersebut. Dalam pristiwa ini tercatat sudah memakan 142.181 jiwa serta sekitar 

37.000 dinyatakan hilang (bnpb.go.id, pemutahiran sumber dan peta gempa, 2017). 
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Tabel 1. 1 Grafik Gempa dalam Satu Dekade di Indonesia 

Sumber: geospasial.bnpb.go.id, Gempa Indonesia. 

Kota Palu yang merupakan pusat pemerintahan dan jantung prekonomian 

provinsi Sulawesi Tengah, yang ikut terkena dampak bencana gempa yang 

mengakibatkan Tsunami pada tanggal 28 September 2018 lalu. tercatat 1.636 jiwa 

meninggal akibat pristiwa tersebut (Kompas.com, Ihsanuddin, 2018), dan menurut 

data citra satelit yang di dapat dari International Disaster Charter kerusakan 

bangunan yang terjadi di kota palu akibat gempa dan Tsunami tersebut mencapai 

2.403 bangunan. Ini menyebabkan kelumpuhan kota palu dari berbagai aspek, 

tercata sekitar 70.000 jiwa di tampung di pengungsian. Menurut peta gempa 

Indonesia tahun 2010, kota palu masuk ke jajaran kota yang memiliki potensi 

gempa sangat tinggi (BNPB, Palu, 2018). 
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Gambar 1. 2 Citra Satelit Lapan Dampak Bencana Gempa Kota Palu 
Sumber: lapan.go.id, Area Terdampak Gempabumi dan Tsunami Palu Donggalan, 2018 

Dari penjabaran di atas, kota Palu perlu perhatian khusus dalam 

merekontruksi kegitan kotanya pasca gempa dan tsunami 28 September 2018. 

Melihat dari sisi kerusakan dan kondisi alam kota Palu, cara bermukim 

konvensional di rasa kurang menjadi pilihan efektif. Perencanaan area bermukim 

penduduk kota Palu sendri perlu perencanaan yang matang, guna mengantisipasi 

bencana kedepannya serta menjadi penangulanngan bermukim pasca gempa 

tersebut.  

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang kembali area bermukim penduduk kota Palu sebagai 

antisipasi area rawan gempa serta menjadi penanggulangan bermukim pasca gempa 

28 september 2018 di kota Palu. 
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1.4 Persoalan 

Penjelasan singkat mengenai penelitian ini yaitu: 

1. Lokasi 

Bagaimana memilih lokasi yang tepat untuk perancangan Palu Vertical 

Settlement sebagai hunian tetap korban bencana 28 september 2018 

serta antisipasi terhadap bencana dikemudian hari.? 

2. Teknologi 

Bagaimana penerapan teknologi sebagai antisipasi bencana terhadap 

bangunan untuk lokasi terpilih, dan untuk menghidupi kebutuhan hidup 

penghuni Palu Vertical settlement? 

3. Estetika 

Bagaimana menentukan penekanan estetika guna memberi effek 

pisikologis dan rasa nyaman penghuni terhadap perancangan Palu 

Vertical Settlement? 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

Perencanaan “Palu Vertical Settlement” diharapkan dapat menjadi 

pandanggan baru bermukim serta menjadi solusi bermukim di area rawan gempa. 

1.5.2 Sasaran 

1. Menentukan lokasi perancangan Palu Vertical Settlement. 

2. Memberikan solusi aplikasi teknologi perancangan bangunan maupun 

kebutuhan hidup penghuni. 

3. Mengatasi permasalahan alih fungsi lahan yang di khawatirkan menjadi 

tidak terkontrol di karenakan cara bermukim konvensional. 

4. Menentukan penekanan arsitektur yang tepat dalam artian effek pisikologis 

dan rasanyaman penghuni Palu Vertical Settlement 
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1.6      Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup Perencanaan ini hanya pada titik strategis di kota Palu yang 

dirasa dapat menjadi pilar rekontruksi kegitan kota Palu pasca gempa 28 september 

2018. 

1.7      Sistematika Pembahasan  

Laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan metode, 

ruang lingkup, dan sistematika penulisan pada penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

membahas akan tinjauan teori. Rumusan masalah, kereteria atau standadar desain,  

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

membahas metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan data penelitian. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

membahas konsep arsitektur, perancangan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


